دریچه
مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل
اظهار کرد:

بهرهمندی بیش از  15هزار
مشترک جدید از گاز طبیعی

کاهش رعایت پروتکلهای بهداشتی در هرمزگان

بهرهبرداری از  ۸طرح آبرسانی روستایی در البرز

هرمزگان/گروه استانها :رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان گفت :میزان رعایت شیوهنامههای بهداشتی در استان هرمزگان
طی ماه جاری نسبت به آذرماه  ۱۸درصد کاهش یافته است .دکتر حسین فرشیدی ،با اشاره به اینکه از  ۱۳شهرستان استان هرمزگان
اکنون سه شهرستان در وضعیت زرد و  ۱۰شهرستان در وضعیت آبی هستند ،تصریح کرد :اکنون شهرستانهای بندرعباس ،پارسیان
و حاجیآباد در وضعیت زرد (خطر متوسط) و شهرستانهای رودان ،بندرخمیر ،قشــم ،بستک ،میناب ،سیریک ،بندرلنگه ،بشاگرد،
جاسک و بوموسی نیز در وضعیت آبی (کمخطر) هستند .وی خاطرنشان کرد :میزان رعایت شیوهنامههای بهداشتی در استان هرمزگان
طی ماه جاری (دی) نسبت به ماه گذشته (آذر)  ۱۸درصد کاهش یافته است .وی با اشاره به اینکه هرمزگان استانی مسافرپذیر است،
احتمال ورود کرونای انگلیسی هم به استان وجود دارد ،اظهار کرد :شهروندان از سفرهای غیرضروری و پذیرش میهمان خودداری کنند.

البرز/گروه استانها :نماینده عالی دولت در اســتان البرز گفت :دولت نگاه ویژهای به البرز دارد و از سال  ۹۲بیش از  ۱۵۰۰میلیارد
تومان برای آب و فاضالب استان هزینه شد .عزیزاله شهبازی در مراسم بهرهبرداری از هشت طرح آبرسانی به روستاهای البرز که همزمان
در چهار استان کشور با حضور وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد ،افزود :بر اساس پویش هر هفته الف-ب ایران این بار در
روستای فرخآباد شهرستان فردیس استان البرز حاضر شدیم .وی ادامه داد :هشــت روستا در استان البرز به صورت همزمان به شبکه
آبرسانی پایدار با اعتباری بیش از  ۷۴میلیارد تومان رسیدند که به واسطه این امر جمعیتی حدود  ۱۰هزار نفر بهرهمند میشوند .در این
گفتوگو که به صورت ویدئو کنفرانس با وزیر صورت گرفت ،فرصت را مغتنم شمرده و بار دیگر مطالبات و نیازهای استان در حوزه آب
و برق را مطرح کردم.
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اردبیل /مینا مرادزاده
khabaryaz@gmail.com

چند انتصاب در مخابرات منطقه گلستان؛

روسای چند اداره فنی و ستادی
مخابرات گلستان معرفی شدند

گرگان /گروه استانها  :روسای چند اداره
فنی و ستادی مخابرات منطقه گلستان معرفی
و مشغول به کار شــدند  .با حضور محمدرضا
اخــوت مدیریت دفتر و ســیدیعقوب مفیدی
مدیر منابع انســانی ،روح ا ...لوالیی به سمت
سرپرست اداره امنیت شبکه و فناوری اطالعات،
اسماعیل جالل به سمت سرپرست اداره نظارت
و آزمایش و تحویل سیستمهای انتقال و علیرضا
گلوی به سمت سرپرســت مرکز نگهداری و
پشتیبانی سیستمهای انتقال منصوب و مشغول
به کار شدند  .محمدرضا اخوت با تاکید بر اینکه
پیشبرد اهداف ســازمانی و اجرای طرحهای
برنامهریزی شده در راستای ارائه سرویسهای
باکیفیت و خدمــات مناســب نیازمند منابع
انسانی خالق ،باتجربه و متعهد هستند ،گفت:
در این راســتا اعتالی سازمان و خدمترسانی
مطلوب به مشــتریان مد نظر بوده و در اجرای
فرآیندهای سازمانی مورد تاکید است.

naslfarda

Provinces

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان درنشست خبری اظهار کرد:

بستری9هزارو ۸۹۸بیمارمبتالبهکرونادرهمدان

همدان  /مریم بیگدلو

news@ naslefarda.net

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان از بستری ۹
هزار و  ۸۹۸بیمار مبتال به کرونــا در همدان خبر داد.
رشــیدحیدریمقدم  در نشســت خبری بــا اصحاب
رسانه ضمن قدردانی از تالش اصحاب رسانه در کنترل
بیماری کرونا در استان اظهار کرد :رسانه به عنوان ابزار
قدرتمند میتواند نقش مثبت و منفی در جهان داشته
باشد اما خوشبختانه با شــیوع کرونا این قشر همپای
کادر بهداشت و درمان سعی در آگاهی و اطالعرسانی و
کنترل بیماری داشتهاند .رئیس دانشگاه علوم پزشکی
همدان با تاکید بر اینکه با شــیوع بیماری کرونا سعی
کردیم مدیریت خوبی داشــته باشــیم و خوشبختانه
هشت ماه وضعیت قرمز را در استان مشاهده نکردیم،
افزود :مدیریت استان ،عوامل بهداشت و درمان ،مردم و
مسئوالن دست به دست هم دادند تا این مهم را شاهد
باشیم .وی با اشاره به اینکه سه پیک کرونا را شاهد بودیم
که در پیک اول تعداد افراد بستری در بیمارستانها به
 ۴۰۰نفر رســید و در پیک دوم به  ۶۰۰نفر و در پیک
سوم به یکهزار و  ۲۰۰نفر نزدیک شــد ،عنوان کرد:
در پیک اول روزانه چهار نفر ،پیک دوم روزانه هشــت

عکس :نسل فردا

مدیرعامل شــرکت گاز استان اردبیل از جذب
پانزده هزار و  79مشــترک جدید گاز طبیعی
طی نه ماهه نخست سالجاری در استان خبر
داد .سردار اسماعیلی ،این اقدام شرکت گاز را در
راستای خدمترسانی به مردم مناطق محروم
و افزایش ضریب نفوذ گاز طبیعی در شهرها و
روستاهای تازه گازدار شــده برشمرد و گفت:
تمامی  29شهر اســتان از نعمت گاز طبیعی
بهرهمند هســتند و قریب به اتفاق مشترکان
جدید در شهرها در مناطق حاشیه شهر هستند
که به واسطه توسعه شهرها طی سالهای اخیر
به عنوان مشــترکان جدید پس از طی مراحل
اشتراکپذیری از نعمت گاز طبیعی بهرهمند
میشــوند .وی میافزاید :اشتراکپذیریهای
صورت گرفتــه در بخشهــای مختلف اعم از
خانگی ،تجاری و عمومی بوده که در روستاهای
استان طی نه ماهه نخست سالجاری بیش از
پنج هزار و  735مشترک و طی همین مدت در
شهرها بیش از نه هزار و  344مشترک جدید
جذب شدهاند که با احتساب این میزان ،تعداد
کل مشــترکان گاز طبیعی در استان اردبیل
به  504هزار و  865مشــترک رســیده است.
اســماعیلی در ادامه به آمار عملکرد شــرکت
گاز استان در دولتهای نهم و دهم اشاره کرد
و اظهار داشــت :در ســال  1392و همزمان با
پایان دولت دهم  325هزار مشترک در استان
اردبیل از نعمت گاز طبیعی بهرهمند بودند که
این میزان در دولتهای یازدهم و دوازدهم و با
همت و تالش دولتمردان تدبیر و امید  به 504
هزار و  865مشترک رسید که شاهد رشد 55
درصدی هستیم .اسماعیلی همچنین به ضریب
نفوذ گاز طبیعی در مناطق محروم و روستاهای
اســتان گریزی زد و  گفت :بــا همت و تالش
خادمین ملت در مجموعه شــرکت گاز استان
اردبیل در مجموع تاکنــون بالغ بر  504هزار و
 865مشترک در سطح استان مصرفکنندگان  
گاز طبیعی هستند که تعداد  370هزار و 133
مشترک شــهری و  134هزار و  732مشترک
هم روستایی با ضریب نفوذ  95درصد هستند.
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استانها

نفر و در پیک ســوم روزانه به طور میانگین  ۱۵نفر در
استان همدان متاســفانه جان خود را از دست دادند.
حیدریمقدم با بیان اینکه هیــچ بیماری نبود که نیاز
به مراقبت درمانی داشته باشد و پشت بیمارستانهای
استان بماند و خدمات ارائه نشود ،گفت :با شیوع کرونا در
استان متاسفانه سه هزار و  ۵۰۰نفر از کادر درمان استان
به کرونا مبتال شدهاند .وی از ابتالی  ۳۰۸پزشک۷۶۷ ،
پرستار ۴۶ ،بهیار ۴ ،ماما ،هزار و  ۲۹پرسنل بیمارستانی،

 ۷۴۱پرسنل بهداشتی و  ۷۳نفر آزمایشگاهی به بیماری
کرونا در استان خبر داد و گفت ۲۵ :درصد نیروها حداقل
دو یا سه هفته در منزل اســتراحت داشتند و ما با این
شــرایط خدمات را به نحو مطلوبی ارائه کردیم .رئیس
دانشگاه علوم پزشــکی همدان از نبود شهرستان قرمز
و نارنجی در استان خبر داد و افزود :در حال حاضر سه
شهرستان اسدآباد ،بهار و فامنین در وضعیت آبی قرار
دادند و مابقی در وضعیت زرد هستند .وی با بیان اینکه

از ابتدای شــیوع کرونا تاکنون  ۹هــزار و  ۸۹۸نفر در
بیمارستانهای استان بستری شدند ،خاطرنشان کرد:
 ۱۷هزار و  ۹۱۶نفر از بیماران نیز سرپایی مداوا شدند.
حیدریمقدم به یکهــزار و  ۴۳۳نفر از جان باختگان
کرونا در استان اشــاره کرد و و افزود :طبق آخرین آمار
طی شبانهروز گذشــته دو مورد فوتی ۹ ،مورد بستری
ش شــده است .وی
و  ۱۲مورد مراجعه ســرپایی گزار 
از جذب  ۸۳۷نیروی جدید پرســتار طی بهمنماه با
برگزاری آزمون استخدامی در دانشگاه علوم پزشکی خبر
داد و افزود :کار جذب  ۱۵۰نفر نیروی   ۸۹روزه نیز انجام
شده است .رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان تصریح
کرد :در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای پرستاران نیز
مکاتباتی صورت گرفته که اگر وزارت بهداشــت اجازه
بدهد ،نیروهایی را جذب خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه در سفر آقای نوبخت؛ رئیس سازمان
برنامه و بودجه به همدان  ۱۰۰میلیارد تومان برای مرکز
جامع ســرطان و  ۱۷۰میلیارد تومان برای بیمارستان
اکباتان در نظر گرفته شــد ،گفت :در حــال حاضر  از
این اعتبار  ۳۰میلیارد تومان بــرای راهاندازی فاز اول
بیمارستان اکباتان اختصاص یافته و امیدواریم تا پیش
از پایان سال فاز اول به بهرهبرداری برسد.

لنجان
مدیر و مؤسس هیئت منتظران شهرستان لنجان خبر داد:

توزیع  12هزار بسته حمایتی در بین نیازمندان

امــروز در
نسل فردا /گروه ایران
 news@ naslefarda.netشهر ستا ن
لنجــا ن
رزمایش عظیمی برگزار و  12هزار بســته حمایتی
توســط هیئت منتظران در بین بیش از چهار هزار
خانواده نیازمند توزیع میشود .مهدی محمدی مدیر
و مؤسس هیئت منتظران شهرستان لنجان در این
رابطه گفت :این کمکهای مؤمنانه به نام نذر حضرت
زهرا(س) بیــن خانوادههای کم درآمــد و نیازمند
شهرستان لنجان توزیع میشود .وی افزود :امروز این
بستههای حمایتی که شــامل بستههای معیشتی،
فرهنگی و بهداشتی هســتند در قالب یک همایش
بزرگ با عنوان هرخانه یک روضه در مصالی حضرت
ولیعصر(عج) زرینشــهر رونمایی و تقدیم مساجد
خواهد شد تا بین نیازمندان توزیع شود ،البته در کنار
این رونمایی ،سالگرد سردارشهید سپهبد حاج قاسم
سلیمانی و ابومهدی المهندس و گرامیداشت یاد و
خاطره شهید محسن فخریزاده و شهدای شهرستان
لنجــان و روضهخوانــی بــرای شــهادت حضرت
فاطمه(س) را با حضور شــخصیتهای برجســته
کشــوری خواهیم داشــت .مدیر و مؤسس هیئت

منتظران شهرســتان لنجان افزود :همچنین در ۱۱
شهر از شهرستان لنجان رزمایش عظیمی در مصلیها
برگزار خواهد شد و بستههای معیشتی و حمایتی بین
مساجد تقســیم ،که به طور کلی توزیع این بستهها
باعث برگزاری  ۳۰الی  ۴۰رزمایش بزرگ در مساجد
سرتاسر شهرستان خواهد شد .وی همچنین در رابطه
با نحوه شناسایی خانوادههای نیازمند اذعان داشت:
این خانوادهها توسط معتمدین ما و همچنین هیئت
امنای مساجد در هر محله شناسایی و این  12هزار
بسته بین آنها تقسیم میشود .مدیر هیئت منتظران
با بیان اینکه در زمان کرونا تردد مــردم به برخی از
مساجد کم شده است ،اظهار کرد :توزیع این بستهها
در مســاجد با حضور رئیس هیئت امنای مساجد،
روحانی و مرکز نیکوکاری آن مسجد خواهد بود و یکی
از پیامهای این مراســم بحث وحدت و اتحاد در هر
مسجد است و این مراســم باعث شد که دوماه همه
مساجد در شهرستان فعال باشند.
آشنایی با سبک زندگی فاطمی
مدیر و مؤسس هیئت منتظران شهرستان
لنجان در خصوص بســتههای حمایتی که شــامل
بستههای معیشتی ،بهداشتی و فرهنگی است ،یادآور

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻌﺪﻧﻰ اﺻﻔﻬﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  4213و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260253655

شد :پک معیشتی شــامل اقالمی چون برنج ،روغن،
ماکارانی ،رب گوجهفرنگی و ،...پک بهداشتی نیز شامل
ماسک ،الکل و دســتکش برای رعایت پروتکلهای
بهداشتی خانوادهها و پک فرهنگی نیز شامل کتاب
«سبک زندگی فاطمی» است که یک مسابقه بزرگ
کتابخوانی نیز از روی این کتاب برنامهریزی شــده
اســت .وی در ادامه افزود :دیگــر محصول این پک
مسابقه نقاشی است که فرزندان خانوادههای کمدرآمد
را با سیره حضرت زهرا(س) و زندگی سرداردلها حاج
قاسم سلیمانی آشــنا میکند و بچهها باید تصاویر
نمادین حضرت زهرا(س) و سردار شهید سپهبد حاج
قاسم سلیمانی را نقاشی کنند همچنین در این بسته
لوازمالتحریر نیز وجود دارد.
هیئتی صددرصد مردمی
وی در ادامه به صددرصد مردمی بودن هیئت
منتظران شهرستان لنجان اشــاره و گفت :با توجه
به فرمایشــات مقام معظم رهبری مبنــی بر اینکه
هیئتهای فرهنگی و مذهبــی ،مردمی و نهادهای
کامــ ً
ا مذهبی هســتند و علــت موفقیتهای این
مجموعه نیز مردمی بودن آن است ،تصریح کرد :ما
به هیچ جناح خاصی وابسته نیســتیم و اصل برای
ما رهنمودهای مقام معظم رهبری اســت که با دل
وجان آنها را میشــنویم و اســتفاده از فرمایشات
رهبری باعث شــده که ما بتوانیم در کارمان موفق
باشیم .این هیات  21ســال سابقه فعالیت دارد و زیر
نظرهیچ شخص ،نهاد و دستگاه دولتی نیست و جزو
پنج هیئت مذهبی جمهوری اسالمی ایران است که
در سال  ۱۳۷۸در بینالحرمین و کنار قبرستان بقیع
تأسیس شد .وی در مورد عملکرد اصلی این مجموعه
گفت :بزرگترین مراسم فاطمیه که تا کنون در کشور
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮاﻣﻰ آﯾﺎ ﻣﻰ داﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻔﻘﻮد
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ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ؟
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-2ﺳﺎﯾﺮﻣﻮارددرﺻﻼﺣﯿﺖﻣﺠﻤﻊ
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برگزار شده توســط این هیئت بوده است .وی افزود:
این مراسم هر ساله  ۱۲شب با جمعیتی بیش از۱۰
هزار نفر و  ۵۰۰نفرخادم و با حضور دو الی ســه نفر
از شخصیتهای اول جمهوری اسالمی ایران برگزار
میشد که امسال به دلیل محدودیتهای بهداشتی
ویروس کرونا برگزاری این مراسم ممکن نبود .مدیر
هیئت منتظران شهرستان لنجان به برگزاری مراسم
روضه سیدالشهدا(ع) توسط مقام معظم رهبری در
حسینیه حضرت امام خمینی(ره) اشاره و خاطرنشان
کرد :رهبری این مراسم را امسال خود به تنهایی در
حســینیه حضرت امام برگزار کردند و ما این کار را
سرلوحه خود قرار دادیم.
برگزاری برنامههای مذهبی و فرهنگی
در خارج از کشور
محمدی در خصوص برنامههای آینده هیئت
منتظران شهرستان لنجان گفت :حدود  ۵الی  ۶ماه
است که با دفتر سیدحسن نصراله در ارتباط هستیم
و قرار بر این اســت که ارتباط بعدی این مجموعه با
حزباله لبنان مبنی بر برگزاری برنامههای مذهبی
و فرهنگی و سیره شهدا باشد و قرار است بعد ازکرونا
بتوانیم درکشــور لبنان هماهنگــی الزم را در این
خصوص انجام دهیم .وی افــزود :همچنین ارتباط
خوبی با حرم حضرت زینــب(س) و عتبات عالیات
کشور ســوریه داریم و همچنین با بسیج فاطمیون
افغانستان جلسات بسیاری داشتهایم و اولین نشست
ما نیز کنگره بزرگ بینالمللــی جبهه مقاومت بود.
محمدی در ادامه در خصوص ساخت زائرسرا در کشور
عراق گفت :بعد از دو سال زمین زائرسرا تحویل این
هیئت شده است و تمام هزینههای ساخت و ساز آن
نیز توسط خیرین مردمی تأمین خواهد شد.

کوتاه از استانها
 مدیرکلبهزیستیآذربایجانشرقی
خبر داد:

راهاندازی سامانه دیدهبان
 ۱۴۸۲و خط اعتیاد ۰۹۶۲۸
تبریز /روح اله عبدالعلی زاده
news@ naslefarda.net

جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی،
حقوق شــهروندی و عفاف و حجاب استان با
هدف حفظ کرامت انســانی برگزار شد .مدیر
کل بهزیستی آذربایجانشرقی در این جلسه
که با حضــور مدیرکل دفتر امــور اجتماعی
استانداری در محل اســتانداری برگزار شد؛
توســعه میزخدمت الکترونیکی در دستگاه
های اجرایی استان ،آموزش حقوق شهروندی،
توسعه دفاتر پیشخوان دولت ،اشتراکگذاری
تجربیات موفق و انجــام نظارتهای الزم بر
عملکرد دســتگاه را از شــاخصهای مهم در
راستای رعایت حقوق شهروندی عنوان کرد.
فرگل صحاف در این جلســه با بیان انتخاب
اداره کل  بهزیستی اســتان به عنوان یکی از
دستگاههای برتر در حقوق شهروندی؛ تدوین
برنامه جامع حقوق شهروندی در ابعاد نه گانه را
توسط این اداره کل یادآور شد و گفت :این اداره
کل در راستای رعایت کامل حقوق شهروندی
و ارتقای کیفیت خدمات در حال  تاســیس
مراکز مثبت زندگی بــا رویکرد محلهمحوری
و توزیع عادالنه خدمات ،راهاندازی ســامانه
دیدهبان  ۱۴۸۲و خط ملــی اعتیاد ۰۹۶۲۸
و توســعه میز خدمت الکترونیک جهت ارائه
خدمات به صورت آنالین در راســتای بهبود
وضعیت حقوق شهروندی اســت .راهاندازی
سامانه دانشجویان برای اقشار تحت پوشش
بهزیســتی ،ارائه خدمات اجتماعی به عموم
توســط مراکز اورژانس اجتماعی  ۱۲۳و ارائه
خدمات مشــاوره تلفنی از طریق خط تلفن
  ۱۴۸۰نیز از ســایر خدمات بهزیستی بود که
صحاف به آن اشاره کرد.
مدیرمخابراتمنطقهگلستان:

رعایت قوانین ،الزمه
خدمترسانی مناسب است

گرگان /فاطمه احمدی
F ahmadi222@yahoo.com

غالمعلی شــهمرادی مدیرمخابرات منطقه
گلستان در جلسه نظام سالمت اداری ،رعایت
قوانین در اجرای فرآیندهــای اداری را الزمه
خدمترسانی مناسب دانست وگفت :رعایت
قوانین و ضوابط اداری بر ضرورت سالمت اداری
در اجرای فعالیتها و برنامههای مخابرات بسیار
اهمیت داشــته و رعایت آن بر همه کارکنان
واجب است .وی با اشاره به اینکه خدمترسانی
مناسب به مشتریان در گرو رعایت قوانین نظام
سالمت اداری است ،افزود :این امر مهم موجب
خواهد شد تا تمامی خدمات با کیفیت بیشتر
ارائه شــود .مدیر مخابرات منطقه گلستان  از
اعضای کمیته نظام سالمت اداری در مخابرات
منطقه گلستان خواســت تا با نظارت دقیق
بر اجرای فرآیندهــای اداری ،بر لزوم رعایت
قوانین به کارکنان تاکید داشته باشند تا از بروز
تخلفات جلوگیری شود.
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